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5.pielikums 

 

Projekta pieteikuma vērtēšanas kritēriji pirms Finansējuma piešķiršanas 

 

Projektu pieteikumu vērtēšana notiek divās kārtās, atbilstoši vērtēšanas kritērijiem. 

Projekta pieteikuma administratīvie vērtēšanas kritēriji. Tiek pārbaudīta visu iesniegto projekta 

pieteikumu atbilstība administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Ja projekta pieteikums neatbilst 

administratīvās vērtēšanas kritērijam Nr.1.1., Nr.1.2. vai Nr.1.3., projekta pieteikums tālāk netiek 

vērtēts. Ja projekta pieteikuma vērtēšanas gaitā tiek konstatētas neatbilstības kādam no administratīvās 

vērtēšanas kritērijiem no Nr.1.4. līdz Nr.1.9. vai trūkst tādas informācijas, kuru Komisija atzīst par 

būtisku, Komisija var lūgt privātpersonu precizēt projekta pieteikumu pirms tālākas vērtēšanas. 

Projekta atbilstības kritēriji. Katrs komisijas loceklis izvērtē projekta pieteikumā paredzēto aktivitāšu 

atbilstību Konkursa nolikuma 5.punktā paredzētajām darbībām, projekta mērķa, plānoto aktivitāšu un 

to rezultātu savstarpējo saistību, kā arī novērtējot privātpersonas resursus un ieguldījumu valsts 

pārvaldes uzdevuma īstenošanai. Ja projekta pieteikums neatbilst kādam no atbilstības kritērijiem, 

projekta pieteikums tālāk netiek vērtēts. 

 

1.tabula 

Projekta pieteikuma administratīvie vērtēšanas kritēriji 

Nr. Administratīvie vērtēšanas kritēriji Jā Nē 

1.1. Projekta iesniedzējs atbilst Konkursa nolikuma 4.punktā 

izvirzītajām prasībām. 

  

1.2. Projekta pieteikums ir sagatavots papīra formā un iesniegts 

personīgi vai nosūtīts pa pastu, vai sagatavots elektroniska 

dokumenta formā un iesniegts elektroniski, parakstot ar drošu 

elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu. 

  

1.3. Projekta pieteikums iesniegts nolikumā norādītajā termiņā.   

1.4. Projekta pieteikuma iesniedzējs deleģēto valsts pārvaldes 

uzdevumu plāno īstenot Mārupes novadā.  

  

1.5. Pilnībā ir aizpildīti visi projekta pieteikuma veidlapas lauki, kas 

attiecas uz iesniedzēju. 

  

1.6. Projekta iesniegumā nav neatrunātu svītrojumu, aizkrāsojumu, 

labojumu un papildinājumu. 

  

1.7. Projekta pieteikuma veidlapai ir pievienoti visi noteiktie 

pielikumi: 

- apliecinājums, ka uz privātpersonu nav attiecināmi Konkursa 

nolikuma 15.punktā minētie ierobežojumi; 

- saskaņojuma lapa tādu projektu īstenošanai, kuri skar 

nekustamo īpašumu; 

- rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra” plānotās infrastruktūras 

vizualizācija identificējamā (piemēram, zemes vienības 

adrese/nosaukums, zemes vienības kadastra apzīmējums un 

izvietojuma shēma) teritorijā (ar Mārupes pašvaldības īpašumu 

pārvaldes ainavu arhitektes un būvvaldes akceptu). 

  

1.8. Projekta izmaksu pozīcijas atbilst attiecināmo izmaksu 

nosacījumiem. 

  

1.9. Pieprasītais pašvaldības finansējums nepārsniedz: 

1) 2500 EUR rīcībā “Sabiedriskās aktivitātes”; 

2) 5000 EUR rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra”. 

  

 

  



2 

 

2.tabula 

Projekta pieteikuma atbilstības vērtēšanas kritēriji 

Nr.  Atbilstības vērtēšanas kritēriji Jā  Nē 

2.1. Projekta pieteikumā paredzētās aktivitātes atbilst Konkursa 

nolikuma 5.punktā paredzētajām darbībām. 

  

2.2. Starp projekta nepieciešamības pamatojumu, definēto mērķi, 

plānotajām aktivitātēm un to rezultātiem ir skaidri parādīta 

savstarpējā saistība. 

  

2.3. Projekta iesniegumā ir norādīti objektīvi pārbaudāmi plānoto 

aktivitāšu rezultāti skaitliskā izteiksmē. 

  

2.4. Pieteikumā norādītais privātpersonas ieguldījums ir pietiekams 

valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanai 

  

 


